
Před použitím si prosím pozorně přečtěte celý
návod. Doporučuje se používat pouze originální
baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí
sady
se zařízením.
Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za
použití příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi
modely mírně lišit, protože návod je obecným
popisem chytrých hodinek, některé modely se
mohou lišit od standardu).

Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno
alespoň 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout
aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna
oprávnění, jinak nebudou dostupné všechny
funkce.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu
tohoto návodu.

Naskenujte QR kód z hodinek.
Vyhledejte aplikaci v Obchodě Play nebo Apps
Story a nainstalujte ji.

Stáhněte si do telefonu aplikaci „FitCloudPro“. To lze
provést dvěma způsoby:
1.
2.

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a otevřete
FitCloudPro. Povolte oznámení a další oprávnění, o
která aplikace žádá. Zaregistrujte se, vyplňte své
osobní údaje. Stiskněte "Přidat zařízení", vyhledejte
zařízení "L11" (před spárováním zapněte GPS ve
smartphonu) a stiskněte připojit.
 

TLAČÍTKA
Horní tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí zařízení.
Chytré hodinky zapnete/vypnete podržením
tlačítka po dobu 3 sekund.
Spodní tlačítko zapíná/vypíná svítilnu.
Dotykové pokyny z hlavní obrazovky:
- přejetím prstem dolů získáte přístup k informacím
o modelu hodinek, QR kódu, úrovni jasu, stavu
baterie a zda je zařízení úspěšně připojeno k
telefonu.
- přejetím prstem nahoru získáte přístup k
příchozím zprávám.
- přejetím doleva získáte přístup k funkcím vč.
krokoměr, měření, sportovní režimy.
- přejetím prstem doprava získáte přístup k dalším
funkcím, vč. stopky, jazyk, vypnout zařízení.

Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Po nabití
se automaticky spustí.
Vyrovnejte nabíjecí hlavu a připojte nabíjecí port s
magnetickým sáním, dokud se na obrazovce hodinek
neobjeví ikona nabíjení (nepřetržité nabíjení po dobu
2 hodin).

Krokoměr: Tato funkce bude počítat vaše denní
kroky, spálené kalorie a ušlou vzdálenost.
Monitor spánku: Smartwatch začnou
automaticky měřit kvalitu vašeho spánku od
22:00 do 8:00. V aplikaci bude k dispozici
podrobná zpráva o kvalitě spánku.
Zdraví:

1.

2.

3.

Normy pro výsledky měření srdeční frekvence jsou
60-90 tepů za minutu. Profesionální sportovci
mohou mít méně než 60 tepů za minutu. Při
intenzivním cvičení však může být měření až 200
tepů za minutu.
- Krevní tlak: Během měření držte ruce ploché.
Doba měření je přibližně 48 sekund. Mějte na
paměti, že starší lidé mají vyšší krevní tlak než
mladší lidé. Naopak ženy mají nižší krevní tlak než
muži.
- Okysličení krve: SP02H je procento kyslíku v krvi.
Norma je 94-99%.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, 
ŽE JSTE SI ZAKOUPIL NÁŠ

VÝROBEK!

APLIKACE

POKYNY K NABÍJENÍ FUNKCE

- Měření srdeční frekvence: Počkejte 2 sekundy,
než začnete měřit. Měření se provádí skenováním
kůže zeleným optickým světlem. Pokud chcete
měření zastavit, posuňte prst doprava nebo doleva.

Normy pro výsledky měření srdeční frekvence jsou
60-90 tepů za minutu. Profesionální sportovci
mohou mít méně než 60 tepů za minutu. Při
intenzivním cvičení však může být měření až 200
tepů za minutu.
- Krevní tlak: Během měření držte ruce ploché. Doba
měření je přibližně 48 sekund. Mějte na paměti, že
starší lidé mají vyšší krevní tlak než mladší lidé.
Naopak ženy mají nižší krevní tlak než muži.
- Okysličení krve: SP02H je procento kyslíku v krvi.
Norma je 94-99%.
- EKG: Po připojení snímače EKG potřebujeme k
provedení měření asi 30 sekund. Po dokončení
měření se objeví „ToApp“. Měření EKG bude
uloženo v aplikaci, kterou lze sdílet s ostatními pro
referenci.
4. Sportovní režimy: Máte na výběr z 9 sportovních
režimů: chůze, běh, jízda na kole, lezení, plavání,
jóga, stolní tenis, badminton, volejbal, skákání přes
švihadlo.

Po výběru aktivity na ni klikněte a začněte cvičit.
Během aktivity si můžeme dát pauzu a pak
pokračovat. V závislosti na aktivitě se bude
zaznamenávat srdeční frekvence, spálené
kalorie, ušlá vzdálenost, počet kroků a rychlost,
jakou jsme se pohybovali.
5. Dálkové ovládání hudby: Hudbu přehrávanou
v telefonu lze ovládat pomocí hodinek.
6. Předpověď počasí: Počasí se synchronizuje s
aplikací hodinek. Telefon musí mít povolený
systém GPS a místní povětrnostní podmínky lze
získat za normálních podmínek sítě.
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ZÁRUKA
Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek
nevykazuje mechanické poškození způsobené
nesprávným používáním, mohou spotřebitelé po
dobu 24 měsíců od data nákupu využít
bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu si způsobili sami,
B. uplynula záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k
použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí
nebo ponořeny do vody.

- prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
- prosím nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu,
sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou /
vlhkostí.
- hodinky by se neměly nosit při mytí rukou nebo
obličeje nebo při práci, kde používáme mýdlo nebo
saponát.
- po ponoření do moře nezapomeňte z hodinek
omýt veškerou sůl nebo nečistoty.

DŮLEŽITÁ INFORMACE
1.Bezpečnostní:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby byly
hodinky a řemínek čisté
čisté. (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční frekvence
na hodinkách je blízko vaší pokožky
- teplota kůže na zápěstí je příliš nízká vlivem počasí,
což ovlivní kontrolu srdečního tepu.
2.Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o
vodotěsné hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám, protože
zhoršují hydroizolaci.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1.Nízká úroveň nabití baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě
nabijte zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
2.Nabíjení
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

3.Teplota okolí při nabíjení výše 50 stupňů Celsia
může vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.
4.Neplavte, nepotápějte se ani neobsluhujte zařízení
pod vodou.
5.Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno
jej sami rozebírat.
6.V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte
kontaktu s očima a pokožkou.

SMARTWATCH
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Návod k použití

DOPLŇKOVÉ FUNKCE
- Jazyk / Čas / Datum: Synchronizuje datum, čas a
jazyk z telefonu, když je připojeno Bluetooth.
- Hlavní rozhraní: Chcete-li změnit vzhled hlavní
obrazovky, podržte jej po dobu 2 sekund a poté
můžete vybrat číselník. Po provedení výběru jej
vyberte krátkým kliknutím.
- Upozornění: Synchronizována všechna
upozornění telefonu, jako je Facebook, WhatsApp,
SMS, e-mail atd.
- Alarm: Prostřednictvím APP můžete nastavit více
budíků.
- Stopky: Funkce stopek měří čas. Hodinky mají
historii posledních 20 měření.
- Časovač: Nastavte čas, který chcete odpočítávat.
Po dokončení odpočítávání hodinky zavibrují.


